
Hva! var! um níundu  
seríu af Klovn?

Skarphé!inn 
Gu!mundsson 
dagskrárstjóri 
RÚV
„Eftir !ví sem 
ég kemst næst 
!urftum vi" 
a" gera hlé á 
s#ningum sökum 
!ess a" !ættirnir 

eru svo n#ir og vi" höfum jú ekki 
heimild til a" s#na !á á"ur en !eir 
eru s#ndir í Danmörku.

En 4. !áttur er kominn á dag-
skrá og ver"ur s#ndur 4. október,“ 
segir Skarphé"inn Gu"mundsson, 
dagskrárstjóri RÚV, um sviplegt 
brotthvarf 9. seríu dönsku grín-
!áttanna Klovn af dagskrá sjón-
varpsins í september.

$áttarö"in telur átta !ætti og 
sá fyrsti fór í lofti" klukkan 21 a" 
kvöldi !ri"judagsins 16. ágúst, sá 
næsti viku sí"ar og !ri"ji !áttur-
inn !ann 30. ágúst en sí"an hefur 
ekkert til trú"anna Franks og 
Caspers spurst og !a" sem meira 
er, !á gufu"u !essir !rír !ættir 
upp úr sarpinum á ruv.is.
$etta hefur vaki" bæ"i fur"u og 

áhyggjur dyggra a"dáenda Klovn 
á Íslandi og Skarphé"inn segir 
talsvert hafa veri" spurst fyrir 
um afdrif trú"anna. „Allmargar 
fyrirspurnir hafa borist enda Trú"-
arnir hvergi vinsælli utan heima-
landsins en í gömlu n#lendunni. 
Kannski e"lilega,“ segir dagskrár-
stjórinn sem sér ákve"nar hli"-
stæ"ur me" dönsku skopskyni.

„Innræti" kemur mögulega 
hé"an. Handritin og innræti 
trú"anna væri !á !a" sem vi" 

skildum eftir okkur. Og súkkula"i-
hú"a"ur lakkrís au"vita".“

Klovn IX var" a"gengilegt á 
streymisveitunni TV 2 Play en 
vikulegar útsendingar hófust á 
TV2 í gær me" fyrsta !ættinum og 

!ar liggur sjálfsagt danski grín-
hundurinn grafinn en !etta hlé á 
s#ningu !áttanna ver"ur !ó ekki 
nema mána"arlangt eftir a" fyrir 
liggur a" 4. !áttur fer í lofti" hjá 
RÚV !ri"judaginn 4. október og 

restin ætti a" skila sér áfallalaust, 
vikulega til 1. nóvember.

Fyrstu !rír !ættirnir sem sluppu 
í lofti" hjá RÚV á"ur en !etta 
stranda"i allt saman á ferskleik-
anum bentu eindregi" til !ess 
a" !eir Casper og Frank haldi 
enn fullum dampi og dansi enn 
fimlega á mörkum !ess sem bo"-
legt !ykir me" vandræ"alegum 
uppákomum. Sem ger"i vitaskuld 
!etta !vinga"a hlé en erfi"ara.

Sjálfir eru !eir félagar ekki frá 
!ví a" !essi sería og sú sí"asta séu 
!eirra bestu.

„$etta er gó" sería,“ hefur TV2 
eftir !eim og !eir segjast hafa 
upplifa" barnslega gle"i vi" ger" 
8. og 9. !áttara"anna. „Kannski 
eru !etta bestu !áttara"irnar af 
!eim öllum. Vi" segjum !etta a" 
vísu alltaf en núna meinum vi" 
!a".“ !

RÚV !urfti a" fresta Klovn vegna brakandi ferskleika
Frank og 
Casper voru á 
gó"u skri"i í 9. 
!áttarö" Klovn 
en hlé var gert á 
s#ningum !egar 
fimm !ættir 
voru eftir. 

 ! Lykilspurningin

toti@frettabladid.is

Uppistandarinn Dan Nava á rætur 
a! rekja til Venesúela en f lutti til 
Íslands fyrir tæpum sex árum. Hér 
hefur hann  fari! me! gamanmál í 
tvö ár og  gert "a! gott me! s#ning-
unni Becoming Icelandic "ar sem 
hann grínast me! a!lögun a! landi 
og "jó! og Útlendingastofnun.

Dan ver!ur 36 ára á "essu ári 
sem gefur honum og félögum hans, 
ö!rum a!fluttum grínistum, kjöri! 
tilefni til "ess a! slá upp veislu "ar 
sem "au gera gó!látlegt grín hvert 
a! ö!ru.

S#ninguna sem ver!ur í I!nó 
klukkan 20 a! kvöldi föstudagsins 
30. september kalla "au Dan Nava's 
Birthday Compliment Roast me! 
vísan til "ess "egar grínistar grilla 
kollega sína í uppistandi. $etta ver!-
ur "ó me! öfugum formerkjum "ar 
sem grillsósan ver!ur a! "essu sinni 
blöndu! hrósi.

„Í "essu tilviki munum vi! fara 
í hina áttina og gera brandara me! 
"ví a! hrósa hvert ö!ru,“ segir Dan 
og leggur áherslu á a! slíkt feli í sér 
nokkra áskorun "ar sem í uppistandi 
sé alltaf au!veldara a! k#la ni!ur 
frekar en a! byggja upp.

Dan Zerin rí!ur á va!i! en hann er 
"ekktur og margver!launa!ur fyrir 
s#ningu sína My voices have Tou-
rettes. Hinir grínararnir sem hafa 
sest a! á Íslandi og rutt sér til rúms 
á uppstandssenunni á sí!ustu árum 
eru Mauricio Villavizar, sem hefur 
einnig slegi! í gegn erlendis í s#n-
ingunni Anyway, danski grínistinn 
Mette Kousholt, Nick Jameson og 
Dan sjálfur, auk "ess sem Dan Roh 
ver!ur kynntur til leiks en fyrsta 
s#ningin hans, The half-adventures 
of Reverend Roh, hlaut n#lega ver!-
laun á Reykjavík Fringe hátí!inni.

Mi!asala er hafin á tix.is en 36% 
af ágó!anum munu renna til Rau!a 
kross Íslands til styrktar starfi hans 
í "águ innflytjenda og fólks á flótta 
sem er a! a!lagast íslensku sam-
félagi. S#ningin fer fram á ensku. !

A"fluttir grínistar 
í gó"látlegu grilli

Danilo Nava.  FRÉTTABLA"I"#ERNIR

Fjöldi íslensks kvikmynda-
ger!arfólks hefur lært vi! 
hinn tékkneska skólann 
FAMU og svo skemmtilega 
til a! Börkur Gunnarsson, 
settur settur rektor Kvik-
myndaskóla Íslands, og 
Steven Meyers, deildarforseti 
kvikmyndadeildar LHÍ, lær!u 
bá!ir í skólanum sem ver!ur í 
brennidepli á Arctic Festival í 
Bió Paradís á sunnudaginn.

toti@frettabladid.is

Fjöldi íslensks kvikmyndager!ar-
fólks hefur lært vi! hinn virta tékk-
neska kvikmyndaskóla FAMU sem 
ver!ur í brennidepli á Arctic Festi-
val í Reykjavík á sunnudaginn 
"egar skólaverkefni sjö Íslendinga 
ver!a s#nd í Bíó Paradís.
$orgeir $orgeirson, $orsteinn 

Jónsson, Grímur Hákonarson, Silja 
Hauksdóttir, Örvar $óreyjarson, 
Haukur Már Helgason og Börkur 
Gunnarsson eru me!al "eirra 
íslensku leikstjóra sem hafa lært í 
FAMU í gegnum árin.

Áhrifa skólans gætir væntanlega 
einnig í kvikmyndanámi á Íslandi 
"ar sem Börkur, sem er settur 
rektor Kvikmyndaskóla Íslands, og 
Steven Meyers, deildarforseti kvik-
myndadeildar Listaháskóla Íslands, 
lær!u bá!ir í FAMU.

„Ég d#rka "etta land og ætla!i 
a! setjast "arna a!,“ segir Börkur 
sem fann talver!an skyldleika 
me! ték k nesk ri "jó!arsál og 
"eirri íslensku. „$eir eru "arna 
mitt á milli risaveldanna, Rússa í 
austri, og $jó!verja í vestri, sem 
eru bara alltaf a! reyna a! sigra 
allan heiminn og leggja allt undir 
sig. Tékkar eru náttúrlega smá"jó! 
á milli "essarra skelfilega vö!va-
trylltu risa og eru me! svolítinn 
Svejk fílíng í sér.“

Tékkneskt bíóvor á Íslandi

Anticorro eftir Elísabetu Elmu Gu"rúnardóttur frá 2017.

Sassicaia eftir Ívar Erik Yeoman er frá 2016. Bobby eftir Sigur" Möller Sívertsen er frá 2013. 

Chrysalis eftir Eydísi Eiri Brynju-Björnsdóttur er n#jasta 
myndin sem ver"ur s#nd á sunndaginn, frá 2021. 

Grímur Hákonarson s#ndi Slavek the Shit í Cannes 2005.

Kjöt eftir Heimi Gest Valdimarsson er frá 2013. MÍR: Hundred Years of Revolution eftir Hauk Hallsson er 
frá 2020.

Börkur á gó"ar minningar frá FAMU og Tékklandi.

Börkur stunda!i nám í tékk-
nesku deild skólans upp úr alda-
mótum og segir skólann "á hafa 
veri! me! "eim allra bestu og 
hann gerir ekki rá! fyrir a! "a! 

hafi miki! breyst "ótt hann hafi 
ekki fylgst miki! me! skólanum 
sí!ustu ár.

Sérstök s#ning ver!ur í Bíó Para-
dís klukkan 11.30 á sunnudaginn á 

sjö skólaverkefnum íslenskra kvik-
myndager!armanna frá FAMU í 
gegnum tí!ina. S#ningin kallast 
FAMU Alumni presents og er hluti 
af Arctic Festival í Reykjavík. !

Ég d!rka "etta land og 
ætla#i a# setjast "arna 
a#.
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